Lejre Kunstforening.
Referat af
den ordinære generalforsamling onsdag den 27.02.2019 kl. 19
på Østergård, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge
Vivi Holm bød som formand velkommen.
1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent samt referent
Bente Jensen og Harry Carstensen blev valgt som stemmetællere.
Per Saugmann blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Karin Dall blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning for medlemsåret 2018 til godkendelse
Årsberetningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og Vivi konstaterede, at den
viste mange og gode aktiviteter i årets løb, men på trods af det kæmper foreningen med faldende medlemstal.
Der har været spændende tegnekurser med Kasper Købke, så vellykkede at vi forsøger med et igen i 2019. Vi
har fået henvendelse fra skolelederen på Hvalsø Skole, der havde set vores udstillinger på rådhuset i Allerslev
og derfor ville høre om vi var interesseret i at arrangere udstillinger på Hvalsø skole. I 2018 har vi indledt
samarbejde om et Zimbabwe projekt om stenskulpturer, der efter planen vil resultere i mange aktiviteter her i
2019.
Vivi efterlyste gode ideer til ferniseringer, så flere får lyst til at deltage.
For at skabe større kontaktflader i foreningen tilbyder vi firmamedlemsskaber, hvor firmaerne kan modtage
skiftende udstillinger. Dette tilbud gives blandt andet, fordi ca. 50% af kunstforeningens medlemmer er
udøvende kunstnere i forskellig grad. Tilbuddet giver således også mulighed for de af vore medlemmer, der
gerne fremvise deres kunst.
Foreningen vil rigtig gerne lave ture, hvor medlemmerne sammen kan opleve kunst. Busture er rigtig
hyggelige, fordi det giver mulighed for samvær under transporten, desværre er det nu også meget dyrt, så
fremadrettet er det kørsel i private biler, vi satser på. Ideer til ture modtages gerne.
Vi er kunstformidlende på mange forskellige måder. Senest er vi blevet kontaktet af Osted Idrætsforening, der
sammen med kunstneren Poul Erik Bermann vil forsøge at lave en kunstmesse i Osted Hallen i slutningen af
maj måned.
Vivi opfordrede til at man ud over at bruge foreningens hjemmeside også benytter Facebook, hvor der blandt
andet er mange billeder at se.
For nylig blev Vivi kontaktet af en mand fra Sønderborg, der har en samling af Ole Ring billeder, som han er
interesseret i at sælge. Hvis nogen er interesseret formidler Vivi gerne kontakt.
Sluttelig omtalte Vivi ferniseringen i Felix søndag den 2. marts, på biblioteket i Kirke Hyllinge torsdag den 7.
marts og på rådhuset i Allerslev torsdag den 14. marts og opfordrede forsamlingen til at deltage.
Efterfølgende kunne Mogens Petersen fortælle, at Ole Ring er søn af L. A. Ring og at der på Tadre Mølle
hænger et maleri af Tadre Mølle. Maleriet er lavet af Ole Ring og erhvervet af Lejre kommune.
Desuden spurgte Mogens om foreningen er økonomisk involveret i den planlagte kunstmesse i Osted. Hertil
svarede Vivi, at foreningen ikke indskyder penge i projektet, men modtager en bid af overskuddet, hvis der
bliver et sådant. Selv på disse præmisser foregår samarbejdet på en meget ligeværdig måde og Vivi opfatter
samarbejdet som en cadeau til kunstforeningen.
Birthe Baxter foreslog en udstilling med kunst fra Afrika, som hun selv har en del af og som hun formoder en
del andre medlemmer også kunne have.
Birthe synes, det er dejligt med musik og kunst også for børn og foreslog et arrangement med
musikfortællingen om Lille Egil, som børn kunne lave illustrationer til.
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Anne Vestergaard spurgte, om stenkurset i Zimbabwe projektet også er for voksne. Vivi svarede, at det som
udgangspunkt er for børn sammen med voksne. Mogens Petersen kunne fortælle, at der i forbindelse med
projektet bliver lavet et stenkursus for voksne på Musicon hos Erik Schwartzbart.
Vivi oplyste at Erik Schwartzbart desuden er medinstruktør og tolk i forbindelse med Zimbabwe projektet.
Kaare R. Skou fortalte, at Zimbabwe betyder landet med sten.
Derefter blev årsberetningen godkendt med klapsalver.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til efterretning
Flemming Jensen fremlagde som kasserer regnskabet for 2018. Det er pt 124 medlemskaber. Flemming
fremhævede den velvillighed der har været fra Lejre kommune, hvor kunstforeningen i forskellig
sammenhæng har fået administrative bevillinger, der gives for ansøgte beløb på indtil 5.000 kr.
Fremlæggelsen gav ikke anledning til kommentarer.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastlæggelse af kontingent for 2020.
Flemming fremlagde budgettet for 2019 og bestyrelsens forslag om uændret kontingent i 2020, hvilket
betyder 220 kr. for enkeltmedlemmer, 330 kr. for parmedlemsskab og 550 kr. for firmamedlemsskab.
Klapsalver afsluttede dette punkt.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
På valg var Vivi Holm, Kaare R. Skou og Flemming Jensen. Alle tre blev genvalgt uden modkandidater.
7. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
På valg var Inger Odgaard og Anne Vestergaard.
Inger modtog genvalg som 1. suppleant. Anne ønskede ikke genvalg. Uffe Søborg Andersen blevvalgt som 2.
suppleant.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Søren Larsen og Birthe Baxter var på valg som revisorer. Begge blev genvalgt uden modkandidater.
Pram Gad modtog genvalg som revisorsuppleant uden modkandidat.
9. Eventuelt.
Eva Hansen gjorde opmærksom på løbesedlerne om tegnekurset, som man meget gerne måtte tage og også
gerne bringe videre til andre, der kunne være interesseret i kurset.
Vivi gjorde opmærksom på en kasse med Louisiana magasiner, som alle var velkomne til at tage af.
Vivi sagde på bestyrelsens vegne tak til Søren Larsen, der altid er parat til at give en hjælpende hånd i
forbindelse med udstillinger og arrangementer, til Anne Vestergaard som tak for tiden som suppleant og til
Aase Jensen, der ud over at være forretningsfører også passer foreningens hjemmeside og rundsender
meddelelser til medlemmerne.
Sluttelig blev der sagt tak til Per Saugmann for at være aftens dirigent og efter dette kunne Per sige tak til
forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.
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*********
I løbet af aftenen var det muligt at købe kaffe, kage og drikkevarer, som blev nydt mens snakken gik livligt.
Efter generalforsamlingen var der lodtrækning om 16 kunstværker.

Referent Karin Dall.
Referatet er godkendt af aftenens dirigent Per Saugmann via mail den 06.03.2019.
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